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URADNO GLASILO
Občine Velike Lašče

Številka 3/12, 18 april 2012

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih 
financah (Uradni list RS, št. 11/2011 –  UPB 4) in Statuta 
Občine Velike Lašče (Uradno glasilo Občine Velike Lašče, št. 
2/06 UPB) je Občinski svet Občine Velike Lašče na 11. redni 
seji, dne 30. marca 2012 sprejel

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA
Občine Velike Lašče

za leto 2011

1. člen

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Velike Lašče 
za leto 2011.

2. člen

Zaključni račun proračuna Občine Velike Lašče za leto 
2011 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu 
je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih 
prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz 
bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in 
naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz 
predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov 
proračuna Občine Velike Lašče za leto 2011. Sestavni del 
zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v 
katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih 
posameznih projektov, njihovih spremembah skozi leto 
2011 ter o njihovi realizaciji v tem letu. 
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3. člen

Zaključni račun proračuna Občine Velike Lašče za leto 2011 
se objavi v Uradnem glasilu Občine Velike Lašče.

Št.: 410-02/2012
Velike Lašče, dne 30. marca 2012

Župan Občine Velike Lašče
Anton Zakrajšek, univ. dipl. inž., l.r.

PRILOGA: 
Splošni del zaključnega računa proračuna Občine Velike 
Lašče za leto 2011
Posebni del zaključnega računa proračuna Občine Velike 
Lašče za leto 2011
Načrt razvojnih programov – realizacija za leto 2011 
dosegljivo na http//www.velike-lasce.si/

  1. ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA Občine Velike Lašče za leto 2011
  2. PRAVILNIK za vrednotenje ter sofinanciranje društvenih dejavnosti v občini Velike Lašče
  3. PRAVILNIK o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini 
      Velike Lašče
  4. SKLEP o ukinitvi statusa javnega dobra
  5. LETNI PROGRAM  športa v občini Velike Lašče za leto 2012
  6. LETNI PROGRAM ukrepov za ohranjanje in razvoj kmetijstva v občini Velike Lašče v letu 2012
  7. LETNI PROGRAM ukrepov za razvoj malega gospodarstva v občini Velike Lašče v letu 2012
  8. JAVNI RAZPIS za sofinanciranje projektov in programov društev in drugih izvajalcev v občini Velike Lašče za     
       leto 2012
  9. JAVNI RAZPIS za dodelitev pomoči za urejanje kmetijskih zemljišč (male agromelioracije) v letu 2012
10. RAZPIS za podelitev priznanj Občine Velike Lašče v letu 2012
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Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10) in  7. člena 
Statuta Občine Velike Lašče (Uradno glasilo Občine Velike 
Lašče, št. 2/06 - UPB) je Občinski svet Občine Velike Lašče na 
11. redni seji dne 30. marca 2012 sprejel

P R A V I L N I K 
za vrednotenje ter sofinanciranje društvenih 

dejavnosti v občini Velike Lašče

1. člen

S tem pravilnikom se določajo postopek ter merila in 
kriteriji za pridobivanje sredstev iz proračuna Občine 
Velike Lašče za sofinanciranje izvajanja projektov in 
programov društev, klubov, združenj, nevladnih in 
neprofitnih organizacij oziroma drugih izvajalcev socialnih, 
zdravstvenih in humanitarnih dejavnosti, dejavnosti, 
namenjene otrokom, mladini, upokojencem in vojnim 
veteranom, medobčinskemu povezovanju ter dejavnosti na 
področju kmetijstva, razvoja podeželja, turizma in malega 
gospodarstva.
Po tem pravilniku se ne sofinancirajo programi s področja 
športa in kulture.

2. člen

Upravičenci do proračunskih sredstev po tem pravilniku so 
vsi izvajalci, organizirani v eni izmed organizacijskih oblik iz 
1. člena tega pravilnika, ki:
– so registrirani za izvajanje dejavnosti iz 1. člena;
– imajo urejeno evidenco članstva, če gre za organizacije s 
članstvom in imajo člani plačano članarino;
– imajo zagotovljene osnovne pogoje za izvedbo 
načrtovanih programov;
– imajo sedež ali enoto na območju občine Velike Lašče ali 
izvajajo aktivnosti na območju občine Velike Lašče oziroma 
imajo včlanjene tudi člane – občane občine Velike Lašče.

3. člen

Predmet sofinanciranja so letni programi izvajanja 
rednih dejavnosti ter enkratne akcije oziroma projekti 
upravičencev. Redna dejavnost organizacij se sofinancira 
le za organizacije, ki imajo sedež ali enoto v občini Velike 
Lašče. Organizacijam, ki nimajo sedeža oz. enote v občini 
Velike Lašče, in organizacijam, ki vključujejo več kot polovico 
članov, občanov iz drugih občin, se redna dejavnost lahko 
financira glede na število članov, ki so občani občine Velike 
Lašče.
Višina sofinanciranja s strani Občine Velike Lašče je odvisna 
od razpoložljivih sredstev, obsega in ocene kvalitete in 
pomembnosti programa oziroma projekta. Pri vrednotenju 
kvalitete in pomembnosti programa oziroma projekta se 
oceni prispevek, ki ga načrtovana izvedba projekta oziroma 
programa prinese k dogajanju v kraju oziroma koristi za 
občane občine Velike Lašče (npr. vzgojna in preventivna 
dejavnost, socializacija marginalnih skupin, koristi za čim 
širši krog občanov itd.) ter preseganje društvenega interesa 
(izvajanje aktivnosti za širšo javnost, ne le za članstvo, 
turistična promocija občine).

4. člen

Proračunska sredstva, ki so v proračunu občine zagotovljena 
za posamezno proračunsko leto, se upravičencem dodelijo 
na osnovi izvedenega postopka javnega razpisa. Postopek 
javnega razpisa opravi razpisna komisija, ki pripravi 
in objavi razpis (v Uradnem glasilu in na spletni strani 
Občine Velike Lašče), zbira prijave in pripravi predlog 
sofinanciranja. Razpisno komisijo za posamezna področja 
dejavnosti imenuje župan. Predlog sofinanciranja se 
predloži županu, ki s sklepom sprejme končno odločitev 
o dodelitvi proračunskih sredstev. Z izbranimi izvajalci se 
sklene pogodba.

5. člen

Prijava na razpis mora vsebovati naslednje elemente:
– naziv, sedež, organizacijska oblika, dejavnost prijavitelja;
– podatki o članstvu – seznam članov, z navedbo števila 
članov iz Občine Velike Lašče; 
– opis (podrobna vsebina, namen, cilj programa/projekta);
– finančni načrt za izvedbo navedenih programov in 
projektov v tekočem letu, z natančno opredelitvijo virov 
financiranja;
– poročilo o delu za preteklo leto in finančno poročilo, 
če se je prijavitelj v preteklem letu sofinanciral s sredstvi 
občinskega proračuna.

6. člen

Razpisna komisija ob pregledu vlog, prispelih na razpis za 
sofinanciranje, izloči vloge za programe oziroma projekte, 
ki ne izpolnjujejo pogojev za sofinanciranje po tem 
pravilniku,   ki niso v interesu Občine Velike Lašče, ter tiste 
programe in projekte, ki se sofinancirajo iz drugih postavk 
proračuna Občine Velike Lašče. Področja dejavnosti, ki so v 
javnem interesu in jih bo občina Velike Lašče sofinancirala iz 
proračunskih sredstev po tem pravilniku, so:
A Podpora posebnim skupinam
A1 Veteranske organizacije: programi organizacij vojnih 
veteranov;
A2 Dejavnosti raznih društev (starejši, mladi): programi 
za koristno preživljanje prostega časa otrok in mladine, 
programi za upokojence.
B Socialno varstvo drugih ranljivih skupin
B1 Humanitarne in invalidske organizacije: humanitarne 
dejavnosti, socialni programi (namenjeni marginalnim 
skupinam, ljudem s posebnimi potrebami, invalidom) in 
zdravstveni programi (organizirane terapevtske skupine, 
preventivna dejavnost).
C Podpora programom in prireditvam na področju 
kmetijstva, razvoja podeželja, turizma in malega 
gospodarstva
C1 Društva in organizacije na področju kmetijstva in 
razvoja podeželja; 
C2 Društva in organizacije na področju turizma;
C3 Društva in organizacije na področju malega 
gospodarstva.
D Medobčinsko povezovanje
D1 Programi medobčinskega povezovanja v Sloveniji in 
tujini.



stran 1818. 4. 2012 Uradno glasilo Občine Velike Lašče 3/12 stran 1918. 4. 2012 Uradno glasilo Občine Velike Lašče 3/12

7. člen

Posamezen predlog programa oziroma projekta se ovrednoti z uvrstitvijo v ustrezen razred z določenimi vrednostmi 
sofinanciranja po naslednjih kriterijih:

A1 Veteranske organizacije – proračunska postavka 1871

Število članov:

Program dela:  

Pomen in 
dostopnost 
programa

Organizacije s sedežem ali enoto v Občini Velike Lašče 
– št. članov, občanov Občine Velike Lašče 

Organizacija  prireditev občinskega  pomena                            
      
Organizacija ali soorganizacija družabnih ali drugih 
oblik društvenih dejavnosti

Akcije, namenjene ohranjanju in skrbi za spominska  
obeležja 

Program je dostopen širši javnosti ter presega zgolj 
društveni interes in prispeva k vzgojni dejavnosti, 
splošni koristi za občane in popestritvi dogajanja v 
občini

Do 50 članov 
Nad 50 do 150 članov 
Nad 150 članov 

spominske svečanosti ...      

Pohodi, tekmovanja, 
srečanja …

Urejanje, obnavljanje,… 

do 200 Eur 
do 400 Eur 
do 600 Eur 

do 400 Eur

do 800 Eur 

do 800 Eur 

do 600 Eur 

A2 Dejavnost raznih društev – starejši, mladi  – proračunska postavka 1872

Število članov:

Program dela:  

Pomen in 
dostopnost 
programa

Organizacije s sedežem ali enoto v Občini Velike Lašče 
– št. članov, občanov Občine Velike Lašče 

Organizacija ali soorganizacija družabnih ali drugih 
oblik društvenih dejavnosti

Organizacija kulturnih in drugih javnih prireditev v 
občini

Program je dostopen širši javnosti ter presega zgolj 
društveni interes in prispeva k vzgojni dejavnosti, 
splošni koristi za občane in popestritvi dogajanja v 
občini

Do 50 članov 
Nad 50 do 150 članov 
Nad 150 članov 

Pohodi, tekmovanja, 
srečanja,izobraževanja …

Organizacija v 
sodelovanju z drugimi 
društvi

do 200 Eur 
do 400 Eur 
do 600 Eur 

do 800 Eur

do 500 Eur 

do 600 Eur 

B1 Humanitarne in invalidske organizacije – proračunska postavka 2010

Število članov:

Program dela:  

Pomen in 
dostopnost 
programa

Organizacije s sedežem ali enoto v Občini Velike Lašče 
– št. članov, občanov Občine Velike Lašče 

Organizacije izven občine Vel. Lašče

Sofinanciranje redne dejavnosti, namenjene socialno 
ogroženim skupinam, invalidom, skupinam s 
posebnimi potrebami  

Program je dostopen širši javnosti ter presega zgolj 
društveni interes in prispeva k vzgojni  in preventivni 
dejavnosti, splošni koristi za občane in popestritvi 
dogajanja v občini.

Do 50 članov 
Nad 50 do 150 članov 
Nad 150 članov 

Na člana/občana V.L.

Humanitarne akcije in 
pomoči  članom

do 200 Eur 
do 400 Eur 
do 600 Eur 

10 Eur
največ do 200 Eur

do  400 Eur

do 600 Eur 

C1 Društva in organizacije na področju kmetijstva in razvoja podeželja – proračunska postavka 1104

Število članov:

Program dela:  

Pomen in 
dostopnost 
programa

Organizacije s sedežem ali enoto v Občini Velike Lašče – 
št. članov, občanov Občine Velike Lašče 

Organizacije izven občine Vel. Lašče

Organizacija ali soorganizacija izobraževalnih, družabnih 
ali drugih oblik društvenih dejavnosti

Organizacija turističnih, kulturnih, izobraževalnih in 
drugih javnih prireditev v občini

Program je dostopen širši javnosti ter presega zgolj 
društveni interes in prispeva k vzgojni dejavnosti, splošni 
koristi za občane in popestritvi dogajanja v občin.

Do 50 članov 
Nad 50 do 150 članov 
Nad 150 članov 

Na člana/občana V. L.

Tekmovanja, 
izobraževanja, 
strokovne ekskurzije …

Samostojne prireditve 
ali v sodelovanju z 
drugimi društvi in 
organizacijami

do 200 Eur 
do 400 Eur 
do 600 Eur 

10 Eur
največ do 200 Eur

do 800 Eur

do 500 Eur 

do 600 Eur 
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C2 Društva in organizacije na področju turizma – proračunska postavka 1406

Število članov:

Program dela:  

Pomen in 
dostopnost 
programa

Organizacije s sedežem ali enoto v Občini Velike Lašče – 
št. članov, občanov Občine Velike Lašče 

Organizacije izven občine Vel. Lašče

Organizacija ali soorganizacija izobraževalnih, družabnih 
ali drugih oblik društvenih dejavnosti

Organizacija turističnih, kulturnih, izobraževalnih in 
drugih javnih prireditev v občini

Program je dostopen širši javnosti ter presega zgolj 
društveni interes in prispeva k vzgojni dejavnosti, splošni 
koristi za občane,  promociji in popestritvi dogajanja v 
občini.

Do 50 članov 
Nad 50 do 150 članov 
Nad 150 članov 

Na člana/občana V.L.

Pohodi, tekmovanja, 
srečanja, izobraževanja, 
strokovne ekskurzije …
Samostojne prireditve 
ali v sodelovanju z 
drugimi društvi in 
organizacijami

do 200 Eur 
do 400 Eur 
do 600 Eur 

10 Eur
največ do 200 Eur

do 800 Eur

do 500 Eur 

do 600 Eur 

C3 Društva in organizacije na področju malega gospodarstva – proračunska postavka 1401

Število članov:

Program dela:  

Pomen in 
dostopnost 
programa

Organizacije s sedežem ali enoto v Občini Velike Lašče – 
št. članov, občanov Občine Velike Lašče 

Organizacija ali soorganizacija družabnih, izobraževalnih 
ali drugih oblik društvenih dejavnosti

Program je dostopen širši javnosti ter presega zgolj 
društveni interes in prispeva k vzgojni dejavnosti, splošni 
koristi za občane in popestritvi dogajanja v občini ter 
pomembno vpliva k razvoju malega gospodarstva v 
občini.

Do 50 članov 
Nad 50 do 150 članov 
Nad 150 članov 

Tekmovanja, 
izobraževanja, 
strokovne ekskurzije …

do 200 Eur 
do 400 Eur 
do 600 Eur 

do 800 Eur

do 600 Eur 

D1 Programi medobčinskega povezovanja v Sloveniji in tujin –proračunska postavka 0301

Število članov:

Program dela:  

Pomen in 
dostopnost 
programa

Organizacije s sedežem ali enoto v Občini Velike Lašče – 
št. članov, občanov Občine Velike Lašče 

Organizacija ali soorganizacija izobraževalnih, družabnih 
ali drugih oblik društvenih dejavnosti

Organizacija turističnih, kulturnih, izobraževalnih in 
drugih javnih prireditev v občini

Program je dostopen širši javnosti ter presega zgolj 
društveni interes in prispeva k vzgojni dejavnosti, splošni 
koristi za občane, promociji in popestritvi dogajanja v 
občini.

Do 50 članov 
Nad 50 do 150 članov 
Nad 150 članov 

Srečanja, gostovanja, 
izobraževanja, 
strokovne ekskurzije …
Samostojne prireditve 
ali v sodelovanju z 
drugimi društvi in 
organizacijami

do 200 Eur 
do 400 Eur 
do 600 Eur 

do 800 Eur

do 500 Eur 

do 600 Eur 

8. člen 

Iz občinskega proračuna se iz posebnih proračunskih 
postavk (občinske proslave in prireditve, pokroviteljstva) 
lahko financirajo tudi projekti, če pomenijo bistveno 
popestritev društvene dejavnosti v občini z novostmi 
in kvaliteto, ki pripomore k obogatitvi družabnega in 
kulturnega življenja občanov.  
Sredstva za sofinanciranje v prejšnjem odstavku navedenih 
projektov se izvajalcem programov oz. prireditev lahko 
dodelijo na podlagi sklepa župana. 

9. člen

Obveznosti upravičencev, katerim so dodeljena sredstva na 
podlagi tega pravilnika, so naslednje:
a) Izvajalci programov so dolžni poročila o realizaciji in 
zahtevke za izplačilo sredstev po pogodbi posredovati 
občinski upravi do 30. novembra tekočega leta.  
b) Upravičenec je dolžan v vseh tiskovinah, pri oglaševanju, 
v letnih poročilih, v elektronskih medijih itd. navajati, da 
aktivnost sofinancira Občina Velike Lašče. Kjer je mogoče, 
se uporabi tudi grb Občine Velike Lašče.

10. člen

V kolikor se ugotovi nenamenska poraba sredstev s strani 
izvajalcev programov, se sofinanciranje takoj ustavi, že 
prejeta sredstva pa mora izvajalec vrniti v občinski proračun 
skupaj z zakonsko predpisanimi obrestmi.
Izvajalec, ki krši določila tega člena, ne more kandidirati za 
sredstva na naslednjem javnem razpisu občine.

11. člen

Če izvajalci programov, za katere so z občino sklenili 
pogodbo o sofinanciranju, teh programov niso realizirali 
v pogodbeno dogovorjenem obsegu, se sredstva, ki bi 
glede na manjšo realizacijo programov na posameznih 
proračunskih postavkah ostala neporabljena, lahko 
razdeli najuspešnejšim društvom v tekočem letu. Predlog 
razdelitve pripravi komisija, ki jo imenuje župan. 
Sredstva iz prejšnjega odstavka se izvajalcem programov 
razdeli na podlagi sklepa, ki ga izda župan. 

12. člen

Ta pravilnik začne veljati z dnem objave v Uradnem glasilu 
Občine Velike Lašče.

Št. 031-05/2012
Velike Lašče, dne 30. marca 2012    

Župan Občine Velike Lašče 
                 Anton Zakrajšek, l.r.

Na podlagi 2. in 7. člena Zakona o javnih financah (Uradni 
list RS, št. 11/2011 – UPB4), Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10), 
Zakona o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 
37/04) in Uredbe o posredovanju podatkov in poročanju o 
dodeljenih državnih pomočeh in pomočeh po pravilu »de 
minimis« (Uradni list RS, št. 61/04 in 22/07) ter 16. člena 
statuta Občine Velike Lašče (Uradno glasilo Občine Velike 
Lašče, št. 2/06 – UPB) je Občinski svet Občine Velike Lašče na 
svoji 11. seji dne 30. marca 2012 sprejel

PRAVILNIK
o dodeljevanju proračunskih

 sredstev za pospeševanje razvoja malega 
gospodarstva v občini Velike Lašče

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

S tem pravilnikom se določajo pogoji in postopek 
za dodeljevanje sredstev občinskega proračuna za 
pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Velike 
Lašče.

2. člen

Sredstva za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v 
občini Velike Lašče se zagotovijo iz občinskega proračuna, 
njihovo višino pa določi Občinski svet Občine Velike Lašče z 
odlokom o proračunu za tekoče leto. 

Pomoč se dodeljuje v skladu z Uredbo Komisije (ES) 
1998/2006 z dne 15. decembra 2006 o uporabi členov 87 in 
88 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za državno 
pomoč »de minimis« (Uradni list EU L 379, 28.12.2006, str. 
5–10).

3. člen

Upravičenci do sredstev za pospeševanje razvoja malega 
gospodarstva so:

– gospodarske družbe, ki se po zakonu, ki ureja 
gospodarske družbe, razvrščajo na mikro in majhne 
družbe;
– fizične osebe, ki imajo status samostojnega podjetnika 
posameznika, ki se razvrščajo na mikro in majhne 
podjetnike.

Sedež upravičenca ali kraj investicije morata biti na območju 
občine Velike Lašče.

Do de minimis pomoči niso upravičena podjetja iz sektorjev: 
a. ribištva in ribogojstva, 
b. premogovništva, 
c. primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz 
seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske 
skupnosti, 
d. pomoči, dodeljene podjetjem, ki delujejo na področju 
predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v 
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9. člen

Investicija v izgradnjo ali obnovo objektov se mora za 
namen pridobitve sredstev ohraniti v občini Velike Lašče 
vsaj pet let po njenem zaključku, investicija v nakup nove 
strojne opreme in licenc pa vsaj dve leti. 

2. Nepovratna sredstva za odpiranje novih delovnih mest

10. člen

Ukrep je namenjen sofinanciranju odpiranja novih zaposlitev 
– samozaposlitev in dodatnih zaposlitev.

Pogoji za pridobitev sredstev sofinanciranja samozaposlitve:
zaključen program priprave na samozaposlitev na Zavodu 
RS za zaposlovanje;
- sklenjene pogodba o dodelitvi subvencije s strani Zavoda 
RS za zaposlovanje;
- samozaposlitev mora biti prijavljena s sedežem in 
poslovanjem v občini Velike Lašče;
- neprekinjena zaposlitev najmanj 24 mesecev. 
Pogoji za pridobitev sredstev sofinanciranja dodatne 
zaposlitve:
- sklenjena pogodba o zaposlitvi za polni delovni čas;
- potrjen obrazec M1 o prijavi v obvezno zdravstveno 
zavarovanje;
- zaposlitev mora biti prijavljena s sedežem in poslovanjem 
v občini Velike Lašče;
- neprekinjena zaposlitev najmanj 24 mesecev. 

Finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev 
v enkratnem znesku 1.500,00 EUR na posamezno novo 
zaposlitev.

3. Promocijske aktivnosti na področju malega gospodarstva

11. člen

Ukrep je namenjen sodelovanju podjetij in podjetnikov 
na sejmih, razstavah, konferencah doma in v tujini ali 
organizaciji samostojnih predstavitev z namenom, da se 
predstavijo potencialnim kupcem z izdelki in storitvami.

Sredstva se dodeljujejo na osnovi predloženega računa o 
plačilu najema oziroma zakupa ter poročila o izvedenem 
projektu. Upravičeni stroški so stroški najetja, postavitve 
in delovanja stojnice, stroški promocijskega materiala ter 
potni stroški udeležencev na sejmu.

Občina bo sofinancirala do 50 % upravičenih stroškov 
najetja, postavitve in delovanja stojnice oziroma največ do 
800 EUR za izvedeno aktivnost na upravičenca. Podjetniki 
so upravičeni do sofinanciranja ene promocijske aktivnosti 
letno.

IV. NADZOR IN SANKCIJE

12. člen

Dajalec pomoči ob dodelitvi pomoči pisno obvesti 
prejemnika, da je pomoč dodeljena po pravilu »de minimis«.

Prejemnik sredstev poda izjavo, da za določen namen ni 
dobil državne pomoči, oziroma če jo je, kolikšen delež je že 
dobil iz drugih virov.

13. člen

Upravičenci, ki pridobijo nepovratna sredstva na podlagi 
tega pravilnika, jih morajo porabiti za namene, za katere so 
jim bila dejansko dodeljena.

Občinska uprava je dolžna spremljati in preverjati 
namenskost porabe nepovratnih sredstev.

V primeru ugotovitve nenamenske porabe sredstev je 
prejemnik nepovratnih sredstev dolžan vrniti skupaj s 
pripadajočimi zamudnimi obresti.

14. člen

Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik 
o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje 
razvoja malega gospodarstva v občini Velike Lašče (Uradno 
glasilo Občine Velike Lašče, št. 2/08).

15. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu Občine Velike Lašče.

Številka: 0301-06/2012
Velike Lašče, dne 30. marca 2012

Župan Občine Veliek Lašče 
Anton Zakrajšek, univ. dipl. inž., l.r.

Prilogi I k Pogodbi v naslednjih primerih:
i. če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali 
količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih 
proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg,
ii. če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti 
prenese na primarne proizvajalce, 
e. podjetja v težavah. 

Pomoči, dodeljene podjetjem, ki delujejo v cestnoprometnem 
sektorju, ne smejo biti namenjene za nabavo vozil za cestni 
prevoz tovora.

Skupna vrednost pomoči, dodeljena istemu podjetju na 
podlagi pravila »de minimis«, ne sme presegati 200.000,00 
EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na 
obliko ali namen pomoči (v primeru podjetij, ki delujejo v 
cestnoprometnem sektorju, znaša zgornja dovoljena meja 
pomoči 100.000,00 EUR).

Pomoč ne more biti namenjena izvozu oz. z izvozom 
povezane dejavnosti v tretje države ali države članice, kot 
je pomoč, neposredno povezana z izvoženimi količinami, z 
ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi 
tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo.
 
Pomoči niso pogojene s prednostjo rabe domačega blaga 
pred rabo uvoženega.

Če je prejemnik za iste upravičene stroške prejel ali namerava 
prejeti tudi drugo državno pomoč, skupni znesek prejete 
pomoči ne sme preseči dovoljenih intenzivnosti  državnih 
pomoči.

II. POSTOPEK PRIDOBIVANJA SREDSTEV

4. člen

Sredstva za pospeševanje razvoja malega gospodarstva se 
dodeljujejo na podlagi izvedenega javnega razpisa, ki ga s 
sklepom objavi župan Občine Velike Lašče v javnem glasilu 
oziroma v sredstvih javnega obveščanja.

Sklep mora vsebovati najmanj naslednje elemente/
sestavine:
- naziv in sedež razpisovalca;
- področja, ki so predmet sofinanciranja;
- navedbo upravičencev, ki lahko zaprosijo za sredstva;
- okvirno vrednost razpoložljivih sredstev;
- pogoje in merila za pridobitev sredstev;
- navedbo dokumentacije, ki jo mora prosilec priložiti k 
vlogi;
- rok za vložitev vlog;
- naslov, na katerega se vložijo vloge, in način dostave;
rok, v katerem bo izdan sklep o dodelitvi sredstev.

Upravičenci se prijavijo na razpis na podlagi določb razpisne 
dokumentacije, ki jo pripravi občinska uprava.

5. člen

Odbor za gopodarstvo, kmetijstvo in turizem na podlagi 
sprejetega proračuna sprejme letni program ukrepov za 
spodbujanje razvoja gospodarstva.

Vloge za dodelitev sredstev v skladu z razpisnimi pogoji 
obravnava razpisna komisija.

6. člen

Razpisna komisija opravlja naslednje naloge:
obravnava vse vloge, prispele na javni razpis;
vloge, ki ne izpolnjujejo razpisnih pogojev, izloči iz 
nadaljnjega postopka;
pripravi predlog o dodelitvi sredstev v skladu s kriteriji, 
določenimi v tem pravilniku.

III. UKREPI

7. člen

Ukrepi pospeševanja razvoja malega gospodarstva v občini 
Velike Lašče so:
1. sofinanciranje naložb v malo gospodarstvo,
2. nepovratna sredstva za odpiranje novih delovnih mest,
3. promocijske aktivnosti na področju malega gospodarstva.

1.  Sofinanciranje naložb v malo gospodarstvo

8. člen

Namen sofinanciranja naložb v malo gospodarstvo  je 
ustvariti pogoje in možnosti za začetek opravljanja 
gospodarske dejavnosti ali za posodobitev in modernizacijo 
že obstoječe gospodarske dejavnosti skozi sofinanciranje 
investicij.

Sofinancirajo se naložbe za naslednje vrste namenov:
- nakup zemljišča za gradnjo poslovnih prostorov, vezano 
na - novo investicijo na območju občine Velike Lašče;
- investicije v komunalno in infrastrukturno opremljanja 
zemljišča;
- nakup, graditev, prenovo in adaptacijo poslovnih 
prostorov;
- nakup strojev in opreme;
- nakup patentov, licenc, izumov, tehničnih izboljšav ter 
blagovnih znamk.

K vlogi mora upravičenec priložiti še dodatno dokumentacijo:
pravnomočno upravno dovoljenje za gradnjo;
račune za nakup strojev ali opreme oz. račune o izvedenih 
delih;
fotokopijo dovoljenja o registraciji dejavnosti;
pisno izjavo o
a) že prejetih de minimis pomočeh, vključno  z navedbo, 
pri katerih dajalcih in v kakšnem znesku je v relevantnem 
obdobju še kandidiral za de minimis pomoč, 
b) drugih že prejetih ali zaprošenih (v kolikšni višini in pri 
katerem dajalcu) pomočeh za iste upravičene stroške 

Finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev, 
najvišji delež pomoči znaša do 20 % upravičenih stroškov 
investicije.
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2.1.) Proračunska postavka  1882 – 16.500 Eur. 
Sredstva v okviru te  proračunske postavke so v celoti 
namenjena za sofinanciranje programov izvajalcev športnih 
dejavnosti,  in sicer:

- Interesna vzgoja  predšolskih otrok – program Zlati 
sonček, naučimo se plavati, Ciciban planinec in druge 
športne dejavnosti, ki jih organizirajo športna društva 
in drugi izvajalci. Sofinancira se propagandno gradivo, 
strokovni kader, najem 60 ur objekta na skupino, v kateri 
je največ 20 otrok. 

- Športna vzgoja  šoloobveznih otrok – program 
Zlati sonček, Krpan, naučimo se plavati in drugi 80-
urni programi. Sofinancira se propagandno gradivo, 
organizacija in izpeljava občinskih šolskih tekmovanj, 
strokovni kader za izvedbo 20-urnih tečajev plavanja 
na skupino, v kateri je največ deset otrok in 80 urnih 
programov na skupino, v kateri je največ 20 otrok, objekt.

- Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in 
vrhunski šport – sofinancira se objekt, strokovni kader 
v obsegu do 400 ur letno, materialni stroški programa, 
meritve in spremljanje treniranosti, nezgodno 
zavarovanje.

- Interesna  športna vzgoja mladine – sofinancira se 
strokovni kader za 80-urne programe na skupino, v kateri 
je največ 20 mladih, objekt.

- Interesna športna vzgoja mladine, usmerjene v 
kakovostni in vrhunski šport – sofinancira se objekt in 
strokovni kader za program v obsegu do 400 ur letno.

- Športna dejavnost študentov – sofinancira se strokovni 
kader za 80-urne programe na skupino, v kateri je največ 
20  študentk in študentov, objekt. 

- Športna rekreacija – 80 ur programa vadbe na skupino, 
ki šteje 20 članov in članic v različnih športnih panogah. 
Sofinancira se najemnina objekta za socialno in 
zdravstveno ogrožene ter občane, starejše od 65 let, pa 
tudi strokovni kader.

- Kakovostni šport – sofinancira se najem objekta za do 
320 ur programa za priprave na športna tekmovanja 
ekip in posameznikov – registriranih športnikov, članov 
nacionalnih panožnih športnih zvez, ki nastopajo v 
uradnih tekmovalnih sistemih do naslova državnega 
prvaka. 

- Športne prireditve – sofinancira se stroške priznanj 
in pokalov športnikom in športnim delavcem in 
organizacijske stroške prireditev.

2.2.) Proračunska postavka 1883 – Športna igrišča po 
vaseh – vzdrževanje – 100 Eur. 
V okviru te proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za 
kritje stroškov igrišča v Dvorski vasi (elektrika, voda). 

Na podlagi 16. člena Statuta občine Velike Lašče (Uradno 
glasilo Občine Velike Lašče, št. 2/06 UPB) je Občinski svet 
Občine Velike Lašče na 11. seji dne 30. marca 2012 sprejel 

SKLEP
o ukinitvi statusa javnega dobra

I.

S tem sklepom se ukine status javnega dobra na  parceli št. 
1467/2 k.o. 1715 Osolnik, pot v izmeri 431 m2.

II.

Nepremičnina iz I. točke tega sklepa postane lastnina Občine 
Velike Lašče, Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče.

III.

Sklep se objavi v Uradnem glasilu Občine Velike Lašče.

Številka: 0301-08/2012
Velike Lašče, dne 30. marca 2012

Župan Občine Velike Lašče
Anton Zakrajšek, univ. dipl. inž., l.r.

Na podlagi 7. čl. Zakona o športu (Ur.l ist RS št. 22/98) in 7. čl. 
Statuta Občine Velike Lašče (Ur. glasilo Občine Velike Lašče 
št. 2/06-UPB) je Občinski svet Občine Velike Lašče na svoji 
11. redni seji dne 30. marca 2012 sprejel 

LETNI PROGRAM
športa v občini Velike Lašče za leto 2012

1.) Občina Velike Lašče v proračunu za leto 2012 zagotavlja 
sredstva za sofinanciranje programov športa, ki ga v občini 
izvajajo športna društva, šola in vrtec ter drugi izvajalci 
športnih programov, sredstva za sofinanciranje občinskih 
športnih prireditev, sofinanciranje vzdrževanja in upravljanja 
športnih objektov in sofinanciranja nakupa opreme za 
športna društva ter sredstva za investicije. 

2.) Letni program športa po proračunskih postavkah 
zajema naslednja področja:

- sofinanciranje športnih programov – dotacije športnim 
izvajalcem na podlagi razpisa (sofinanciranje  interesne 
vzgoje predšolskih otrok, športne vzgoje šoloobveznih 
otrok, športne vzgoje otrok, usmerjenih v kakovostni 
in vrhunski šport, interesne športne vzgoje mladine, 
interesne športne vzgoje mladine, usmerjene v kakovostni 
in vrhunski šport, športne dejavnosti študentov, športne 
rekreacije, kakovostnega športa, športnih prireditev, 
sofinanciranje opreme);
- investicijsko in tekoče vzdrževanje športnih objektov;
- investicije. 

2.3.) Proračunska postavka 1884 – investicije – objekti za 
športne dejavnosti – 27.500 Eur.
Sredstva v okviru te proračunske postavke se namenijo 
v skladu s sprejetem Načrtom razvojnih programov za 
obdobje 2012–2015, ki je priloga proračuna občine Velike 
Lašče za leto 2012. 

2.4.) Proračunska postavka 1885 – Vzdrževanje (čiščenje) 
in upravljanje športne dvorane – 16.500 Eur. 
V okviru te postavke so zagotovljena sredstva za čiščenje in 
upravljanje športne dvorane v Velikih Laščah. 

2.5.) Proračunska postavka 1886 – sofinanciranje opreme 
za športna društva – 2.000 Eur.
V okviru te postavke se nameni sredstva za sofinanciranje 
športne opreme za potrebe izvajanja športnih dejavnosti.  

3.) Za sredstva pod točkama 2.1 in  2.5 se objavi razpis v 
občinskem glasilu Trobla. Na podlagi prispelih prijav na 
razpis in v skladu s Pravilnikom o merilih za izbor programov 
športa, ki se sofinancirajo iz proračunskih sredstev Občine 
Velike Lašče, se izpelje postopek za sofinanciranje programov 
na področju športa. Z izbranimi izvajalci programov športa, 
ki izpolnjujejo pogoje za sofinanciranje dejavnosti iz 
občinskega proračuna, župan sklene pogodbo. 

4.) Letni program športa za leto 2012 se objavi v Uradnem 
glasilu Občine Velike Lašče.

Štev.: 0301-07/2012
Velike Lašče, dne 30. marca 2012                                          

Župan Občine Velike Lašče
Anton Zakrajšek, univ. dipl. inž., l.r. 
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LETNI PROGRAM ukrepov za ohranjevanje in razvoj kmetijstva
v občini Velike Lašče v letu 2012,

sprejet na 5. seji odbora za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem dne 28. marca 2012

UKREP

Pospeševanje kmetijstva –
razni programi
posodabljanje kmetijskih gospodarstev 
(naložbe v živinorejsko in rastlinsko 
proizvodnjo) 
urejanje pašnikov
pomoč za plačilo zavarovalnih premij za 
živali
usposabljanje in izobraževanje kmetov 
sofinanciranje naložb za opravljanje 
dopolnilnih dejavnosti na kmetijah in v 
trženje kmetijskih proizvodov in storitev
Zemljiške operacije
urejanje kmetijskih zemljišč (male 
agromelioracije)

urejanje poljskih poti (dostopov) 
urejanje nadomestnih gozdnih vlak in 
poljskih poti zaradi obnove železnice

višina pomoči
 

10 % upravičenih stroškov, min. vrednost 
pomoči 100 EUR na upravičenca, max. vred. 
3000 EUR na upravičenca letno 
100 EUR/ha, minimalna velikost 
novozgrajenega pašnika je 0,5 ha
razlika do 50 % premije
50 % upravičenih stroškov

10 % upravičenih stroškov

50% upravičenih stroškov, min. vrednost 
pomoči 100 EUR na upravičenca, max. vred. 
1000 EUR na upravičenca letno
100 %

100 %

 program 2012 v EUR 

25.000,00

20.700,00
1.000,00

2.000,00
800,00

500,00
20.000,00

4.000,00
4.000,00

12.000,00

prorač. 
postavka
 

1101
1101

1101
1101

1101

1106
1106

1106

Podrobnejši pogoji upravičenosti, opravičljivi stroški, upravičenci in finančne določbe za dodelitev sredstev bodo objavljeni 
v javnih razpisih za posamezne ukrepe.

Občina Velike Lašče

LETNI PROGRAM ukrepov za razvoj malega gospodarstva
v občini Velike Lašče v letu 2012,

sprejet na 5. seji odbora za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem dne 28. marca 2012

UKREP

Pospeševanje malega gospodarstva  – 
razni programi
sofinanciranje naložb v malo 
gospodarstvo

nepovratna sredstva za odpiranje novih 
delovnih mest 
promocijske aktivnosti na področju 
malega gospodarstva
regresiranje obrestne mere

višina pomoči
 

10 % upravičenih stroškov, min. vrednost 
pomoči 100 EUR na upravičenca, najvišja 
vred. 3000 EUR na upravičenca letno

1.500 EUR/novo zaposlitev
50 % upravičenih stroškov, ena aktivnost 
letno oz. do 800 EUR na upravičenca letno
za vloge, odobrene pred letom 2012

 program 2012 v EUR 

27.500,00

  16.400,00

    7.500,00     
  

    1.600,00     
    2.000,00     

prorač. 
postavka
 

1401

1401
1401

1401

Podrobnejši pogoji upravičenosti, opravičljivi stroški, upravičenci in finančne določbe za dodelitev sredstev bodo objavljeni 
v javnih razpisih za posamezne ukrepe.

Občina Velike Lašče

Občina Velike Lašče na podlagi Pravilnika za vrednotenje ter 
sofinanciranje društvenih dejavnosti v Občini Velike Lašče 
(Ur. glasilo Občine Velike Lašče št. 3/12), Odloka o proračunu 
Občine Velike Lašče za leto 2012 (Uradno glasilo Občine 
Velike Lašče 2/12) in 7. člena Statuta Občine Velike Lašče 
(Uradno glasilo Občine Velike Lašče, št. 2/06-UPB) objavlja  

JAVNI RAZPIS 
za sofinanciranje projektov in programov  

društev in drugih izvajalcev v občini
Velike Lašče za leto 2012

1. Predmet razpisa in udeleženci

1.  Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje socialnih, zdravstvenih in 
humanitarnih dejavnosti, dejavnosti, namenjene otrokom, 
mladini, upokojencem in vojnim veteranom, medobčinskemu 
povezovanju ter dejavnosti na področju kmetijstva, razvoja 
podeželja, turizma in malega gospodarstva v občini Velike 
Lašče.
Predmet sofinanciranja po tem razpisu niso programi s 
področja kulture in športa in tisti programi, ki se sofinancirajo 
iz drugih proračunskih postavk.  

1.1.  Udeleženci
Na razpisu lahko sodelujejo vsi izvajalci programov, ki so 
organizirani kot društvo, klub, združenje oz. drugi izvajalci 
nevladnih in neprofitnih organizacij, ki:

- so registrirani za izvajanje dejavnosti iz točke 1.1.;
- imajo urejeno evidenco članstva, če gre za organizacije 
s članstvom, in imajo člani plačano članarino;
- imajo zagotovljene osnovne pogoje za izvedbo 
načrtovanih programov, imajo sedež ali enoto na 
območju občine Velike Lašče ali izvajajo dejavnosti na 
območju občine Velike Lašče oziroma imajo včlanjene 
tudi člane – občane občine Velike Lašče.

2. Merila in kriteriji 

Pri dodelitvi sredstev za posamezno področje se upoštevajo 
naslednja merila in kriteriji:

- število članov;
- program dela –  vrsta in zahtevnost (finančna in 
organizacijska)  načrtovanih aktivnosti;
- pomen in dostopnost programa (dostopnost za širšo 
javnost, preseganje zgolj društvenega interesa in 
prispevek k vzgojni dejavnosti, splošna korist za občane, 
popestritev dogajanja v občini).

3. Namen in višina razpoložljivih sredstev

3./A1 Veteranske organizacije – proračunska postavka 
1871 – 4.500 EUR.                  
Sofinanciranje programov organizacij vojnih veteranov.  

3./A2 Dejavnosti raznih društev (starejši, mladi) –  
proračunska postavka 1872 – 4.000 EUR.
Sofinanciranje programov za koristno preživljanje prostega 
časa otrok in mladine, programi za upokojence. 
3./B1 Humanitarne in invalidske organizacije – 
proračunska postavka 2010 – 3.000 EUR. 

Sofinanciranje humanitarnih dejavnosti, socialni programi 
(namenjeni marginalnim skupinam, ljudem s posebnimi 
potrebami, invalidom) in zdravstveni programi (organizirane 
terapevtske skupine, preventivna dejavnost).

3./C1 Društva in organizacije na področju kmetijstva in 
razvoja podeželja – proračunska postavka 1104 – 6.000 
EUR.
Sofinanciranje programov in prireditev s področja kmetijstva 
in razvoja podeželja, tekmovanj, izobraževanj. 
  
3./C2 Društva in organizacije na področju turizma – 
proračunska postavka 1406 – 6.000 EUR.
Sofinanciranje programov in prireditev s področja turizma, 
promocije, tekmovanj, izobraževanj.
 
3./D1 Društva in organizacije na področju medobčinskega 
povezovanja – proračunska postavka 0301  –  1.000 EUR 
(programi društev).
Sofinanciranje programov na področju medobčinskega 
povezovanja v Sloveniji in tujini. 

4. Razpisna dokumentacija in informacije o razpisu
Razpisna dokumentacija je na voljo na Občini Velike Lašče 
in na spletni strani www.velike-lasce.si. Podrobnejše 
informacije dobite v času uradnih ur na Občini Velike Lašče, 
telefon 01/ 7810 370, Jerica Tomšič Lušin in Veronika Vasič.

5. Način in rok prijave
Prijava mora vsebovati:

- podatke o prijavitelju;
- seznam članov z navedbo članov iz Občine Velike Lašče;
- opis – podrobna vsebina, namen in cilj programa oz. 
projekta, finančni načrt za izvedbo navedenih programov 
v tekočem letu z opredelitvijo virov financiranja;
- poročilo o delu za preteklo leto in finančno poročilo, če 
je bil prijavitelj v preteklem letu sofinanciran s sredstvi 
občinskega proračuna.  

Prijave je treba oddati na naslov: Občina Velike Lašče, 
Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče, s pripisom: »Za javni 
razpis – društva 2012«.
Rok za prijavo na razpis je 7. maj 2012 do 12. ure.

6. Obravnava prijav in odločanje o sofinanciranju

Prispele prijave bodo obravnavale razpisne komisije za 
posamezna področja, ki jih imenuje župan. Komisije 
pripravijo predlog sofinanciranja, na podlagi katerega 
župan sprejme končno odločitev o dodelitvi sredstev. 
Z izbranimi izvajalci programov bodo najkasneje v roku 30 
dni po zaključenem izbiranju prijav sklenjene pogodbe o 
sofinanciranju v letu 2012. 

 Občina Velike Lašče
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Občina Velike Lašče objavlja na podlagi proračuna za leto 
2012, Pravilnika o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in 
razvoj kmetijstva in podeželja v občini Velike Lašče (Uradno 
glasilo Občine Velike Lašče, št. 5/07) in sprejetega letnega 
programa ukrepov na področju kmetijstva za leto 2012 

JAVNI RAZPIS
za dodelitev pomoči za urejanje

kmetijskih zemljišč 
(male agromelioracije) v letu 2012

Predmet javnega razpisa je:
– urejanje kmetijskih zemljišč (male agromelioracije)

1. Višina sredstev je 5.000,00 EUR.
2. Upravičenci so kmetijska gospodarstva, vpisana v 
register kmetijskih gospodarstev, ki ga vodi pristojno 
ministrstvo za kmetijstvo in imajo sedež v občini Velike 
Lašče.
3. Sofinancirajo se stroški odstranjevanja skal, zarasti, 
ravnanja zemljišča, nasipanja, stroški urejanja, obnove in 
izgradnje dovoznih poti: stroški strojnih storitev od 1. 1. 
2012 dalje.
4. Višina pomoči je 50 % stroškov strojnih storitev. Pomoč 
se dodeljuje do porabe sredstev. Minimalna vrednost 
pomoči  je 100 EUR na upravičenca, maksimalna vrednost 
pomoči pa 1000 EUR na upravičenca letno.
5. Vlogi je potrebno poleg izpolnjenega obrazca priložiti 
fotokopije obrazcev iz zahtevka za kmetijske subvencije, 
iz katerih je razvidna površina kmetijskih zemljišč, ki jih 
kmetija obdeluje, in število živali, ki jih redijo na kmetiji. 

Izpolnjeno vloge z zahtevano dokumentacijo zbiramo na 
Občini Velike Lašče, Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče do 
porabe sredstev oz. najkasneje do  30. 10. 2012. 

Vse potrebne  informacije dobite na občini Velike Lašče 
(Jerica Tomšič Lušin, tel. 7810 369, jerica.tomsic-lusin@
velike-lasce.si).

Občina Velike Lašče

Komisija za priznanja in odlikovanja Občine Velike Lašče v 
skladu z odlokom o priznanjih Občine Velike Lašče (Ur. l. RS 
št. 63/00) objavlja 

RAZPIS
za podelitev priznanj

Občine Velike Lašče v letu 2012

Podelitev priznanja častni občan Občine Velike Lašče
Priznanje se podeljuje posamezniku za izredno pomembne 
trajne dosežke na ekonomskem, kulturnem, znanstvenem, 
razvojnem, vzgojno-izobraževalnem, športnem, naravo-
varstvenem in humanitarnem ali drugem področju, ki je s 
svojim delovanjem izredno prispeval k razvoju, ugledu in 
uveljavljanju Občine Velike Lašče. 

Podelitev priznanj Občine Velike Lašče
Priznanje se podeljuje za izjemne uspehe in dosežke v 
zadnjem obdobju kot spodbuda za nadaljnje ustvarjalno 
delo na družbeno-ekonomskem, znanstvenem, tehničnem, 
kulturnem in drugih področjih ustvarjalnosti v obdobju 
zadnjega leta. 
Priznanje lahko prejmejo posamezniki, skupine občanov in 
pravne osebe oziroma organizacije. 
Predlagatelji za podelitev priznanj Občine Velike Lašče so 
lahko občani, politične stranke, podjetja, društva ter druge 
organizacije  in skupnosti. 
Predlagatelj za podelitev priznanja sebe ne more predlagati 
za priznanje. 

Predlog mora vsebovati: 
– podatke o predlagatelju,
– vrsto predlaganega priznanja občine,
– podatke o predlaganem prejemniku priznanja, 
– obrazložitev k predlogu,
– dokumente, ki potrjujejo dejstva v obrazložitvi. 

O podelitvi priznanj bo odločal občinski svet. 
Priznanja bodo podeljena ob občinskem prazniku.

Rok za oddajo predlogov je 9. 5. 2012. Predloge je treba 
poslati na naslov: Občina Velike Lašče, Levstikov trg 1, 
1315 Velike Lašče, s pripisom »za komisijo za priznanja in 
odlikovanja«.

Občina Velike Lašče


